SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE
Betreft: de Voedselbank
Van het bestuur van de Stichting Voedselbank Barendrecht, hierna: “de Voedselbank”, kreeg de
fractie van SGP/ChristenUnie de volgende informatie.
De Voedselbank wil uitbreiden. In de eerste plaats is er behoefte aan een ‘ontvangstruimte’ waar
klanten kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn onder het genot van een kop koffie of thee. Dat is
niet mogelijk op de huidige locatie, maar daarin is voorzien doordat de Voedselbank de
voedselpakketten aan de klanten uit mag reiken in de kerk ‘Carnisse Haven’ en op termijn in de
’Triomfatorkerk’. Daarnaast is de Voedselbank uit haar huidige ruimte gegroeid. Toen het huidige
pand werd betrokken waren er 50 gezinnen klant, nu bijna 100!
Opslag, inpakken en kant-en-klaar-maken van de voedselpakketten vindt plaats op de huidige locatie
van de Voedselbank. Vervolgens worden de pakketten naar de uitgiftelocatie Carnisse Haven, en in
de nabije toekomst ook naar de Triomfaterkerk, gebracht. Dat vraagt, zeker bij uitgifte op twee
locaties, veel meer ruimte, mede omdat koel- en vriesproducten op een zodanige manier ingepakt
moeten worden (koelboxen met koelelementen per klant) dat bij transport van de pakketten aan de
strenge voedsel- en wareneisen worden voldaan. Daarin is de tweede reden voor de wens tot
uitbreiding van de Voedselbank gelegen.
Uiteindelijk wil de Voedselbank toe naar een ander (nieuw) pand voor het opslag- en inpakwerk met
uitgifte van de pakketten op twee externe locaties. Een ander (nieuw) pand verwerven is niet
eenvoudig, mede omdat het betaalbaar moet zijn en aan allerlei voedselveiligheidseisen moet
voldoen. Het zal nog een flinke tijd vergen om dat te realiseren. Om op korte termijn toch met twee
uitgiftelocaties te kunnen werken, vraagt de Voedselbank zich af of een tijdelijke uitbreiding van het
huidige pand tot de mogelijkheden behoort.
Deze informatie leidt tot de volgende vragen van de fractie van SGP/ChristenUnie aan het College:
1. Is het College op de hoogte van plannen en wensen van het bestuur van de Voedselbank?
2. Is het mogelijk dat de Voedselbank het huidige pand tijdelijk uitbreidt voor opslag- en
inpakwerk en is het College bereid om daaraan alle medewerking te verlenen?
3. Op welke termijn denkt het College vergunning voor tijdelijke uitbreiding mogelijk te kunnen
maken en te kunnen verlenen?
4. Welke mogelijkheden ziet het College voor definitieve nieuwe huisvesting van de
Voedselbank op de langere termijn.
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